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Ano de São José

O anúncio de um Ano de São José, que teve lugar no dia I de dezembro, foi uma
surpresa.
O Papa Pío lX proclamou São José, patrono da lg§a Universal e 150 anos depois,
o Papa Francisco propõe um Ano Jubilar em seu louvor.

Para nós, missionários oblatos, ele é o protetor da Congregação e o santo patrono
dos irmãos oblatos. Assim, o Comitê Geral dos lrmãos Oblatos deseja propor a
Congregação e a família mazenodiana, un ponto culminante entre o dia 19 de março
e 1 de maio de 2021.

São José é o homem do silêncio. Nenhuma palavra dele nos Evangelhos. Quando
despertu, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia mandado: levou a sua esposa
para casa, porém não se uniu a ela, até que ela desse a luz a um filho. a quem deu o
nome de Jesus. (Mt 1 ,24-25) . Esta confiança em Deus, José a fortaleceu por sua
fidelidade a oração. Do feito, o Evangelista Mateus assinala que o encontro com o
Anjo havia tido lugar em um sonho. Porém o sonho na experiência bíblica não é
sinônimo de sonhar acordado, porém evoca o estado do crente totalmente dirigido a
Deus e escutar sua Palavra. O Evangelista Lucas enfatiza ademais a obediência de
José e Maria às receitas da Lei.
En sua cafta apostólica "Patris Corde", o Papa Francisco não tem dúvida ao escrever:
"Na vida oculta de Nazaré, Jesús aprendeu a fazer a vontade do Pai na escola de
José". Através de sua Carta, o Papa Francisco quer ajudar-nos a descobrir na figura
de São José 'tão proxima da condição humana de todos nós".' sua humildade, sua
discrição, sua confiança, que o converte em um apoio fraterno, um recurso paterno,
um apoio espiritual: "Iodos podemos encontrar em São José o homem gue passa
despercebido, o hombre da presença diária, discreto e oculto, lnfercesso r, apoio e
guia*.i

Quando e cólera se dirigía a Europa em 23 de março de 1832, o Fundador escreveu
ao Pe, Guigues: ii"É muito amávelde sua parte, meu querido Padre Guigues, recordar-
lhes que vivo sob o patrocinio do grande São José e não haver-me esquecido com
esÍe sanÍo o dia de sua festa...
Creio que sua alma é mais excelente que todas as inteligencias celesÍlais por cima
das guats sem dúvida está colocada no céu. Nesfa bendita estância, Jesus Crista,
Maia e José são tão ínseparaveis como na tena. Creio gue esÍas corsas da fe mais
segura...
Tambem esÍou muito convencido de que o corpo de Sâo José já está na glória...
Buscarias em vão suas relíquias na terra? Não se lhe apresentará mais dele que de
sua santa esposa... Nada tem sido sábio para produzir incluso falsos disÍo dos
personagens eminentes, que considero uma permr'ssão de Deus. Vendo o feito, lhe
darás o valor que gostas. Para mím, ele é so um conformador de meu muíto forte
sentimento de que faço uma alta profissão. Porfavor, sua piedade, medito e não tenho
nenhuma duvida de que o adotas, me refiro a toda minha doutrina sobre o archi-santo
que veneramos com Íodo nosso coração- »
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O Diretório da primeira formação de 1876 prescreveu: "Entre fodos os sanÍos aas que
os noufços honrarãa de maneira especial, São José osfentará a primeira fila, tão
devido ao singular privilégio que tem de haver sido associado com o mistério de Nosso
Senhor Jesus Cn.sfo, só parque é o santo patrono das a/mas intemas que levam uma
vida oculta... a menuda o Ínvaçarão... e quase sempre adjuntara seu nome aos noírres
sagrados de Jesús y María.". »iii

A Conferência de Superiores Maiores dos Estados Unidos tem celebrado a Festa do
lrmão Religioso nos últimos anos no dia 1 de maio. O risco de tomar o trabalhador de
São José como referência, poderia nos conduzir a ver no irmão religioso, a imagen de
sua obra e obscurecer o resto de sua vocação, pois sua vocação, como qualquier
vocação, está, sobretudo, seguindo seu batismo. Afortunadamente, na Congregação,
é tradição prestar especial atenção à vocação do lrmão Oblato no dia 19 de março.

O Comitê deseja aproveitar este tempo (de '19 de março à 1 de maio de 2021) para
promover a vocação do lrmão Oblato na Congregação, recordar a importância desta
vocaçâo dentro da lgreja, orar pelos irmãos Oblatos e aprofundar sua forma de vida.
Não duvidem em consultar o documento da lgreja sobre a vocação do Innão Religioso
"ldentidade e Missâo da lrmão Rei§rbso na lgreja".tu

Para viver este ano dedicado a São José, algumas Unidades não tem esperado esta
iniciativa e estão implementando propostas. No duvidem em dar a conhecer suas
iniciativas e conquistas (por correio eletrônico: scob.çf@gmail.com), vamos ser
retransmissor.

Estas são algumas maneiras de animar este ponto culminante:

A solenidade de São José no dia 19 de março é muito próxima. Alguns já nos
precederam com uma novena (se encontra na lnternet).
Para o dia 19 de rnarço, convidamCIs as comunidades a tomar um tempo de meditaçâo
da Carta Apostólica "PAIRIS CORDE" da Papa Francisco{c.utrvw.vatican.va)
Por favor, partilhem seus pensamentos conosco, vamos tratar de por esto em prática.

Nas próximas semanas poremos em prática uma uma outra meditação.
Encontras, no apêndice, uma meditação do rosário com São José.
Para promover a vocaçâo do lrmão Oblato, no tenha dúvida de po-rse em contaco
com CI membro do Comitê Geral dos lrmãos Oblatos de vossa região.

Feliz aniversário e boa festa de São José

Benoit DOSQUET, OMI
SecreLário do Comitê

i Véur. la Carta Apostólica "Paftis rope" publicada el 8 de djciembre de 2020.
ii Ver cartas a Oblats de Francia 1831-1836, Tom 8, p51-52.
iii Cf. La oración del oblato, pás.5. Día de San José, pág. 81-82.

'u Cf. No dude en pedirnos el documento: « tdentidad y Misión del Hermsno Religiosa en la lgtesio », Vaticano
2015 Por Correo electrónico : scob.cpf@gmail.com


